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Abstrak  :  Penelitian ini dilatar belakangi belum optimalnya kemampuan motorik 
halus anak di PAUD Cempaka Rasau Jaya, yang ditandai dengan kurang 
lenturnya jari-jari anak dan koordinasi mata anak yang kurang fokus  dalam 
mengikuti kegiatan pembelajaran. Salah satu penyebab permasalahan tersebut 
adalah guru belum mengoptimalkan perkembangan motorik halus anak dengan 
kegiatan yang berbeda, hal ini disebabkan guru lebih memfokuskan 
perkembangan motorik halus dengan kegiatan menggambar, mewarnai dan 
menebalkan huruf saja.   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan 
motorik halus anak di PAUD Cempaka Rasau Jaya, untuk keperluan tersebut 
peneliti melakukan penelitian tindakan kelas melalui pembelajaran dengan 
menggunakan kegiatan finger painting. Penelitian ini menggunakan penelitian 
tindakan kelas dengan metode deskriptif melalui jenis penelitian kualitatif, yang 
dilaksanakan dalam empat tahapan yaitu: 1) perencanaan, 2) tindakan, 3) 
pengamatan, 4) refleksi. Penelitian ini terdiri dari tiga siklus dengan masing-
masing dua kali pertemuan pada setiap siklus. Tekhnik pengumpulan data yang 
dilakukan melalui observasi, pada tahap pengamatan oleh observer. Tekhnik 
pengolahan data menggunakan perhitungan persentase pada siklus I sampai 
dengan siklus III menggunkan indikator keberhasilan di katakan berhasil apabila 
mencapai 75% secara klasikal. Berdasarkan hasil penelitian  pada kemampuan 
motorik halus anak dalam kegiatan meniru membuat garis tegak, datar, miring dan 
lengkung, membuat bentuk-bentuk geometri  dan membuat gambar bunga setelah 
diberikan pembelajaran dengan kegiatan finger painting dari tindakan siklus I 
sampai dengan tindakan siklus III mengalami peningkatan. 

Kata kunci  : Motorik Halus, Finger Painting. 

Anak usia dini adalah sosok individu 
yang sedang menjalani suatu proses 
perkembangan dengan pesat bagi 
kehidupan selanjutnya. Dalam 
undang-undang tentang sistem 
pendidikan nasional dinyatakan 
bahwa pendidikan yang ditujukan 
kepada anak sejak lahir sampai 
dengan usia enam tahun (0-6 tahun) 
yang dilakukan melalui pemberian 

rangsangan pendidikan untuk 
membentuk pertumbuhan dan 
perkembangan jasmani dan rohani 
agar anak memiliki kesiapan dalam 
memasuki pendidikan lebih lanjut. 
Menurut para ahli usia dini adalah 
usia emas (The Golden Age), yang 
pada usia ini anak memiliki masa 
peka, anak mulai sensitif untuk 
menerima berbagai upaya 
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pengembangan seluruh potensinya 
termasuk pengembangan motorik 
halus. Anak usia Taman Kanak-
kanak pada umumnya sangat aktif, 
mereka memiliki penguasaan 
terhadap tubuhnya dan sangat 
menyukai kegiatan yang dilakukan 
sendiri. Oleh karena itu orang tua 
atau guru perlu menyediakan sarana 
bagi anak untuk melakukan kegiatan 
yang dapat merangsang otot-otot 
halus yang dimiliki anak seperti 
bemain, bercerita dan bernyanyi. 
Penerapan cara-cara ini akan lebih 
menarik lagi bila didukung dengan 
menggunakan media pembelajaran 
seperti media finger painting, media 
balok, flash card, puzzle, playdough, 
plastisin dan sebagainya.      
Perkembangan motorik halus sangat 
penting bagi perkembangan 
kepribadian anak, karena motorik 
halus ini adalah modal dasar anak 
untuk menulis dan melakukan 
aktivitas tangan lainnya. 

Permasalahan dalam penelitian 
ini adalah: (1). Bagaimana kegiatan 
finger painting dalam meningkatkan 
kemampuan motorik halus anak usia 
4-5 tahun di PAUD Cempaka Rasau 
Jaya? (2). Apakah terdapat 
peningkatan kemampuan motorik 
halus anak usia 4-5 tahun di PAUD 
Cempaka Rasau Jaya setelah 
melakukan kegiatan finger painting? 

Zulkifli menjelaskan (dalam 
Samsudin, 2008:11) bahwa yang 
dimaksud dengan motorik adalah 
“segala sesuatu yang ada 
hubungannya dengan gerakan-
gerakan tubuh”. Lebih lanjut 
dijelaskannya bahwa dalam 
perkembangan motorik terdapat tiga 
unsur yang menentukan, yaitu otot, 
saraf, dan otak. Ketiga unsur ini 

melaksanakan masing-masing 
perannya secara interaksi positif, 
artinya unsur yang satu saling 
berkaitan, saling menunjang, saling 
melengkapi dengan unsur lainya 
untuk mencapai kondisi motorik 
yang lebih sempurna. 

Fakhruddin (2010:118) 
menyatakan bahwa, motorik halus 
adalah “meningkatkan 
pengoordinasian gerak tubuh yang 
melibatkan kelompok otot dan saraf 
yang lebih kecil. Kelompok otot dan 
saraf inilah yang nantinya mampu 
mengembangkan gerak motorik 
halus, misal, merobek, menggambar 
dan menulis”. 

Moeslichatoen (2004:17) 
menyatakan, “motorik halus 
merupakan kegiatan yang 
menggunakan otot halus pada kaki 
dan tangan. 

Dari beberapa pendapat di atas 
dapat disimpulkan bahwa motorik 
halus adalah ketangkasan atau 
penguasaan keterampilan tangan, 
mata dan otak secara bersamaan, 
melalui koordinasi yang 
menggunakan otot-otot halus 
sebagian yang ada ditubuh dengan 
baik melalui kegiatan  motorik halus 
yang akan ditingkatkan dalam 
penelitian seperti menulis, melukis 
jari (finger painting), merangkai, 
mencetak dan sebagainya. 
METODE 

Metode penelitian ini 
merupakan Penelitian Tindakan 
Kelas (Classroom Action Research. 
Arikunto (2009: 3) Penelitian 
tindakan kelas merupakan suatu 
pencermatan terhadap kegiatan 
belajar berupa sebuah tindakan yang 
sengaja dimunculkan dan terjadi 
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dalam kelas secara bersama. 
Kegiatan penelitian ini terdiri dari 
empat langkah utama, yaitu 
perencanaan (Planning), tindakan 
(Acting), observasi (Observing), dan 
refleksi (Reflecting). Peneliti ingin 
mengetahui hal-hal yang 
berhubungan dengan motorik halus 
anak melalui kegiatan finger painting 
pada anak usia 4-5 tahun di PAUD 
Cempaka Rasau Jaya. 

Penelitian menggunakan sebuah 
pendekatan yaitu kualitatif. Menurut 
Arikunto  (2009:104),“penelitian 
kualitatif adalah prosedur penelitian 
yang menghasilkan data deskriptif 
berupa kata-kata tertulis atau lisan 
dari orang dan perilaku yang dapat 
diamati”. 

Subjek dalam penelitian ini 
adalah guru dan anak PAUD 
Cempaka Rasau Jaya, yang terdiri 
dari 2 orang guru dan 15 anak di 
PAUD Cempaka Rasau Jaya, 3 anak 
perempuan dan 12 anak laki-laki. 

Penelitian ini menggunakan 
teknik pengumpulan data yang 
umum digunakan dalam penelitian 
pengembangan dan disesuaikan 
dengan karakteristik data yang 
dikumpulkan dari sampel penelitian, 
yaitu : observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Teknik analisis data 
dalam penelitian ini adalah (1). Hasil 
observasi sebagai alat yang dijadikan 
pegangan selama proses pengamatan 
berlangsung. (2). Hasil wawancara 
sebagai alat pengumpulan data yang 
akan ditanya pada guru kelas yang 
bersangkutan. (3). Teknik 
dokumentasi yaitu pengambilan data 
yang diperoleh melalui dokumen-
dokumen. Dokumen-dokumen yang 
penulis ambil dalam penelitian ini 
berupa teks, catatan, foto-foto, dan 
Rencana Kegiatan Harian. 

Penelitian ini menggunakan 
indicator kinerja. Sugiyono 
(2006:102) menyatakan bahwa, 
tindakan dikatakan berhasil secara 
klasikal apabila motorik halus anak 
usia 4-5 tahunmelalui kegiatan finger 
painting mengalami peningkatan 
lebih dari 75% dari keseluruhan 
anak. 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Hasil   

Sesuai dengan metode penelitian 
yang digunakan dalam penelitian ini, 
yaitu Penelitian Tindakan Kelas 
(Classroom Action Research) yang 
terdiri dari tiga siklus dengan dua 
kali pertemuan. Hasil penelitian 
siklus I, II dan III terdiri dari 4 tahap 
yaitu : a). tahap perencanaan, b). 
Tahap pelaksanaan, c). tahap 
pengamatan, 4). Tahap refleksi.  
Setiap siklus terdiri dari tiga kegiatan 
yaitu kegiatan 1). Meniru membuat 
garis tegak, datar, miring dan 
lengkung. 2). Membuat bentuk 
geometri. 3). Membuat gambar 
bunga. Siklus I, tahap perencanaan 
pada siklus I dilaksanakan dalam dua 
kali pertemuan, yaitu pada tanggal 
19 dan 20 Agustus 2013. Rencana 
kegiatan siklus I dirancang oleh 
peneliti dengan langkah-langkah 
sebagai berikut: (1). Kolaborasi 
dengan guru menyusun rencana 
tindakan, (2).Membuat Rencana 
Kegiatan Harian (RKH). 
(3).Mempersiapkan alat atau sumber 
belajar yang akan digunakan pada 
saat proses kegiatan berlangsung. 
(4).Mempersiapkan format observasi 
dan evaluasi yang akan digunakan 
selama proses kegiatan setiap akhir 
siklus. (1). Kegiatan awal antara lain,      
Pelaksanaan penelitian dilakukan 
dalam tiga siklus,  setiap satu siklus 
dilakukan dua kali pertemuan. Siklus 
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pertama dipertemun pertama 
dilakukan pada tanggal 19 agustus 
2013, hari senin tepat pukul 07.00 
anak-anak masuk kelas, sebelum 
masuk kelas dilakukan dulu dengan 
berbaris, di depan kelas, guru 
meminta satu anak bernama Candra 
untuk menjadi pemimpin barisan, 
kemudian disiapkan dengan aba-aba 
yang dicontohkan oleh guru seperti 
“siap gerak” “lalu lancang depan 
gerak”, dan diikuti oleh pemimpin 
barisan, kemudian anak yang 
barisannya rapi boleh untuk masuk 
kelas duluan. Setelah masuk kelas, 
guru mengajak anak duduk membuat 
lingkaran. Kemudian guru mulai 
membuka pembelajaran dengan 
memberi salam dan berdoa, doa yang 
dibaca yaitu doa Alfateha, doa Dua 
kalimasyahadat, doa kedua orang tua 
dan doa belajar. Setelah membaca 
doa, guru bercakap-cakap dengan 
anak, mengkoondisikan anak agar 
anak siap mendengarkan guru. (2). 
Kegiatan inti, kegiatan pembelajaran 
dengan finger painting, (guru 
menunjukan adonan untuk kegiatan 
finger painting dan menjelaskan 
aturan kegiatan finger painting, 
membagi kelompok anak, kemudian 
guru memberi contoh dalam 
penggunaan finger painting, guru 
mengambil sedikit-sedikit adonan 
yang berwarna warni tersebut, 
kemudian di campurkan di atas 
kertas karton, kemudian guru 
meratakan adonan tersebut 
menggunakan telapak tangan hingga 
menutupi permukaan kertas. Setelah 
guru memberikan contoh kepada 
anak,  dalam kegiatan meniru 
membuat garis tegak, datar, miring 
dan lengkung, membuat bentuk-
bentuk geometri dan membuat 
bentuk bunga, lalu guru membagikan 

kertas pada masing-masing anak.  
selanjutnya guru menyuruh anak 
untuk mengerjakan tugas yang 
diberikan oleh guru. (3). Istirahat, 
istirahat pukul 09.00 wib, sebelum 
beristirahat guru menyuruh anak 
untuk mencuci tangan dan mengelap 
tangan anak, karena terkena adonan 
yang lengket tersebut anak-anak 
beristirahat, ada yang bermain di luar 
kelas, dan di dalam kelas, kemudia 
anak-anak masuk ke kelas 
kembali.(4). Kegiatan akhir, Evaluasi 
(anak dan guru menyimpulkan 
semua hasil kegiatan pembelajaran), 
guru menutup kegiatan pembelajaran 
dengan membaca doa pulang. 

Tahap pengamatan hasil 
pengamatan ada beberapa kendala 
yang dihadapi selama proses 
pembelajaran pada siklus I 
berlangsung, yaitu: pada  siklus  I, 
anak belum dapat menyesuaikan diri 
dengan pembelajaran finger painting 
untuk meningkatkan kemampuan 
motorik halus anak di PAUD 
Cempaka Rasau jaya, anak terlalu 
bersemangat dan heboh dalam 
mengikuti pembelajaran, karena anak 
baru pertamakali melihat media 
untuk kegiatan finger painting  yang 
terbuat dari tepung kanji sehingga 
anak sulit untuk dikondisikan . 
Masih ada juga anak yang belum 
mau untuk memegang adonan finger 
painting karena tekstur adonan yang 
lengket. Pada siklus I pertemuan 
pertama guru tidak menyampaikan 
tema pembelajaran, guru belum 
mampu menarik perhatian anak, ada 
anak yang tidak mau mendengarkan 
gurunya, selain itu, guru juga kurang 
dalam memberikan 
stimulus/rangsangan kepada anak 
dalam kegiatan finger painting dan 
untuk anak yang berani guru tidak 
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memberikan penguatan/ reward 
terhadap anak yang berani maju ke 
depan dan menjawab pertanyaan dari 
guru. 

Tahap refleksi, Berdasarkan data 
hasil pengamatan yang dilakukan 
oleh peneliti terhadap proses 
kegiatan pembelajaran siklus I 
pertemuan I dan II sebagai berikut: 
(1). Guru dalam mengkondisikan 
anak belum optimal, terlihat dari 15 
anak, masih ada 10 anak yang keluar 
masuk kelas . (2). Guru belum 
memberikan penguatan atau reward 
bagi anak yang telah selesai 
mengerjakan tugas. (3). Guru kurang 
teliti dalam member nama-nama 
anak pada lembar kerja. (4). Anak 
belum bisa dikondisikan pada saat 
pembelajaran finger painting, 
dikarenakan anak baru pertamakali 
melihat media dalam kegiatan finger 
painting. Penigkatan kemampuan 
motorik halus anak melalu kegiatan 
finger painting  pada siklus I dapat 
dilihat lebih jelas pada grafik berikut:  

Grafik 1 
Siklus 1 

                                                           

Keterangan  
Biru : Berkembang Baik  
Merah  : Dalam Proses 
Hijau  : Belum Mampu 
 

Siklus II, Pembelajaran siklus II, 
tanggal 21 Agustus dan 22 Agustus 
2013. Rencana pembelajaran siklus 
II dirancang dan dilaksanakan oleh 
peneliti dengan langkah-langkah 
sebagai berikut: Menentekukan 
pokok bahasan, Menyiapkan 
Rencana Kegiatan Harian (RKH) 
pembelajaran dengan finger painting, 
peneliti menyiapkan media 
pembelajaran finger painting, 
peneliti mempersiapkan lembar 
observasi guru yang sesuai dalam 
kegiatan pembelajaran dengan finger 
painting untuk meningkatkan 
kemampuan motorik halus anak dan 
mengembangkan format evaluasi 
pembelajaran.  

Tahap pelaksanaan siklus II, (1). 
Kegiatan awal, Kegiatan awal, 
tanggal 21 agustus 2013 yang 
dilakukan tetap sama dengan 
kegiatan pada pertemuan-pertemuan 
yang telah dilakukan, yaitu sebelum 
masuk kelas, pukul 07.00, anak 
berbaris di luar kelas, guru 
merapikan barisan anak dengan 
menyiapkan anak. Barisan anak yang 
rapi boleh untuk masuk ke dalam 
kelas duluan. Setelah itu guru 
menyuruh anak untuk duduk di meja 
masing-masing dan bersiap untuk 
membaca doa. Membaca doa Al-
fateha, duakalimasyahadat, doa 
orang tua, dan doa belajar. Setelah 
membaca doa guru mengucapkan 
salam dan anak menjawab salam dari 
guru. (2). Kegiatan inti, pada siklus 
ke II pertemuan ke I ini guru 
menyampaikan kepada anak bahwa 
pada hari ini mereka akan belajar 
dengan kegiatan finger painting 
kembali dengan  menggunkan bahan-
bahan seperti tepung kanji dan 
pewarna makanan. Guru mulai 
menjelaskan kegiatan finger painting 

0	
20	
40	
60	
80	

BB	

DP	

BM	



77	
	

kepada anak, dan anak 
mendengarkan dengan baik apa yang 
disampaikan dengan guru. Selain 
kegiatan pembelajaran dengan finger 
painting, kegiatan yang dilakukan 
adalah menggunting bebas dan 
mewarnai gambar sederhana. Setelah 
guru menjelaskan kegiatan 
pembelajaran seperti menggunting 
bebas dan mewarnai gambar 
sederhana. Pada siklus II pertemuan 
ke I ini guru menjelaskan dan 
mencontohkan kembali kepada anak 
untuk membuat garis tegak, datar, 
miring dan lengkung, “anak-anak, 
sebelum kita mulai belajar coba ibu 
tanya, semangat tidak hari ini?’, 
anak-anak pun menjawab dengan 
serentak, “semangat ibu guru”, “nah 
kalau semangat belajar harus benar-
benar ya, harus bagus, biar anak-
anak jadi anak jempol, nanti bu guru 
kasi bintang”. Kemudian guru mulai 
mencontohkan kembali kegiatan 
membuat garis tegak, datar, miring 
dan lengkung dengan finger painting. 
Seteleh itu, guru mulai membagikan 
kertas, tidak lupa guru menulis nama 
anak pada setiap lembar kerja. 
Kegiatan ini dilakukan pada siklus ke 
dua agar anak mampu secara 
optimal. (3). Istirahat setelah 
kegiatan selesai, sebelum beristirahat 
guru menyuruh anak untuk mencuci 
tangan dan mengelap tangan anak, 
karena terkena adonan yang lengket 
tersebut kemudian guru menyuruh 
anak untuk beristirahat, dan anak ada 
yang bermain di luar dan di dalam 
kelas. (4). Kegiatan akhir setelah 
istirahat berakhir, anak-anak masuk 
ke kelas kembali dan duduk dengan 
rapi siap untuk makan bersama 
dengan bekal yang di bawa masing-
masing oleh anak, evaluasi. 

Tahap pengamatan, hasil 
pengamatan terhadap proses 
pembelajaran pada sklus II ini anak 
sudah mulai bisa mengkondisikan 
diri dengan pembelajaran finger 
paintng untuk meningkatkan 
kemampuan motorik halus anak di 
PAUD Cempaka Rasau jaya, anak 
sudah mau untuk memegang adonan 
tepung kanji untuk kegiatan finger 
painting, anak juga sudah mulai 
bersemangat dalam mengikuti 
pembelajaran. Guru juga sudah mulai 
aktif dan maksimal dalam 
memberikan bimbingan 
pembelajaran dengan finger painting.  

Tahap refleksi, berdasarkan data 
hasil pengamatan yang dilakukan 
oleh peneliti terhadap proses 
kegiatan pembelajaran siklus II 
sebagai berikut : (1). Guru sudah 
mulai memberikan penguatan atau 
reward bagi anak yang telah selesai 
mengerjakan tugas dan menjawab 
pertanyaan guru. (2). Guru sudah 
mulai teliti dalam memberi nama-
nama anak pada lembar kerja. (3). 
Anak sudah mulai bisa dikondisikan 
pada saat pembelajaran finger 
painting. Dapat dilihat lebih jelas 
pada grafik berikut :  

 
Grafik. 2 
Siklus II 
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Biru : Berkembang Baik  
Merah  : Dalam Proses 
Hijau  : Belum Mampu 
 
Siklus III, Pembelajaran siklus 

III, tanggal 23 Agustus dan 26 
Agustus 2013. Tahap perencanaan, 
rencana pembelajaran siklus III 
dirancang dan dilaksanakan oleh 
peneliti dengan langkah-langkah 
sebagai berikut: Menentekukan 
pokok bahasan,  Menyiapkan 
Rencana Kegiatan Harian (RKH) 
pembelajaran dengan finger painting, 
peneliti menyiapkan media 
pembelajaran finger painting, 
peneliti mempersiapkan lembar 
observasi guru yang sesuai dalam 
kegiatan pembelajaran dengan finger 
painting untuk meningkatkan 
kemampuan motorik halus anak dan 
mengembangkan format evaluasi 
pembelajaran. 
Tahap pelaksanaan, (1). Kegiatan 
awal,  Tepat pukul 07.00 guru 
memberi tanda masuk kelas, sebelum 
masuk kelas, anak-anak berbaris di 
depan kelas dengan rapi. Setelah 
barisan rapi guru menyiapkan anak-
anak dan kemudian anak-anak masuk 
ke dalam kelas. Setelah itu, guru 
mengkondisikan anak untuk duduk 
dengan rapi, kemudian guru 
mengucapkan salam yang langsung 
dijawab oleh anak. dilanjutkan 
dengan membaca doa. (2). Kegiatan 
inti, kegiatan inti pada siklus III 
pertemuan ke I ini yaitu kegiatan 
Meniru membuat garis tegak, datar, 
miring dan lengkung, menggambar 
bebas, membuat berbagai bentuk 
dengan menggunakan plastisin, 
untuk kegiatan Meniru membuat 
garis tegak, datar, miring dan 
lengkung masih melanjutkan 
kegiatan pada siklus II, yaitu 

kegiatan dengan finger painting. 
Secara lebih fokus guru mulai 
menjelaskan kegiatan finger painting 
kepada anak, dan anak 
mendengarkan dengan baik apa yang 
disampaikan dengan guru. Pada 
siklus III pertemuan ke I ini guru 
mencontohkan kembali kepada anak 
untuk membuat garis tegak, datar, 
miring dan lengkung agar anak 
mampu secara lebih optimal. (3). 
Istirahat, Istirahat, pada waktu 
istirahan guru memberikan 
kesempatan kepada anak untuk 
bermain dihalaman sekolah. (4). 
Kegiatan akhir, Guru mengevaluasi 
dengan menanyakan kepada anak 
tentang kegiatan yang telah 
dilakukan hari ini. Guru memberi 
Reward kepada anak yang tertib 
dalam kegiatan. Guru 
menginformasikan kegiatan besok 
kepada anak.  

Tahap pengamatan, anak sudah mau 
untuk memegang adonan tepung kanji 
untuk kegiatan finger painting, anak 
juga sudah bersemangat dalam 
mengikuti pembelajaran. Guru juga 
sudah aktif dan maksimal dalam 
memberikan bimbingan pembelajaran 
dengan finger painting, sudah 
memberikan penguatan atau reward 
kepada anak, guru sudah optimal dalam 
memberikan pembelajaran kepada anak. 

Tahap refleksi, Berdasarkan data 
hasil pengematan yang dilakukan oleh 
peneliti terhadap proses kegiatan 
pembelajaran sebagai berikut : (1). Guru 
sudah optimal dalam mengkondisikan 
anak saat kegiatan pembelajaran.(2). 
Guru sudah memberikan reward bagi 
anak yang telah selesai mengerjakan 
tugas dan bisa menjawab pertanyaan 
dari guru. (3). Anak sudah terbiasa 
dengan adonan finger painting, 
sehingga anak mau untuk memegang 
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adonan dan mengikuti kegiatan 
pembelajaran. Lebih jelas dapat dilihat 
dari grafik berikut :  

Grafik. 4 
Siklus III 
 

 
Keterangan  
Biru : Berkembang Baik  
Merah  : Dalam Proses 
Hijau  : Belum Mampu 

Pembahasan 
Berdasarkan data yang telah 

terkumpul, maka peneliti dapat 
memberikan ulasan sebagai berikut: 
observasi peneltian dari siklus I sampai 
dengan siklus III melalui kegiatan finger 
painting dalam meningkatkan 
kemampuan motorik halus anak, terjadi 
peningkatan dari masing-masing siklus 
yang dapat dilihat dari hasil setiap akhir 
kegiatan.  

Pada siklus I pertemuan ke I anak 
diajarkan membuat garis tegak, datar, 
miring dan lengkung pertemuan ke II 
anak diajarkan membuat bentuk-bentuk 
geometri seperti, segiempat, segitiga 
dan lingkaran dan membuat bentuk 
bunga.. Dalam penelitian ini untuk 
meningkatkan kemampuan motorik 
halus anak usia 4-5 tahun melalui 
kegiatan finger painting tercapai dengan 
tiga siklus yang masing-masing siklus 
dilakukan dua kali pertemuan. Untuk 
kemampuan meniru membuat garis 
tegak, datar, miring dan lengkung pada 
siklus I, berkembang baik sekitar 60%, 
dalam proses sekitar 26,7%, belum 

mampu sekitar 13,3 %.. Untuk 
kemampuan membuat bentuk-bentuk 
geometri pada siklus I, berkembang 
baik sekitar 40%, dalam proses sekitar 
26,%, belum mampu sekitar 33,3%. 
Untuk kemampuan membuat bentuk 

bunga pada siklus I, berkembang 
baik sekitar 26,7%, dalam proses 
sekitar 46,7%, dan belum mampu 
seitar 26,7%. 

Pada siklus II, Untuk 
kemampuan meniru membuat garis 
tegak, datar, miring dan lengkung 
secara keseluruhan disiklus II: 
berkembang baik sekitar 73%, 

dalam proses sekitar 26,7%, belum 
mampu sekitar 0 %.. Untuk kemampuan 
membuat bentuk-bentuk geometri 
secara keseluruhan disiklus II: 
berkembang baik sekitar 66,7%, dalam 
proses sekitar 26,7%, belum mampu 
sekitar 6,7 %. Untuk kemampuan 
membuat bentuk bunga dengan finger 
painting secara keseluruhan disiklus II: 
berkembang baik sekitar 60%, dalam 
proses sekitar 26,7%, belum mampu 
sekitar 13,3 %. Pada siklus III, Untuk 
kemampuan meniru membuat garis 
tegak, datar, miring dan lengkung Pada 
siklus III, berkembang baik sekitar 
93,3%, dalam proses sekitar 6,7%, 
belum mampu sekitar 0 %.. Untuk 
kemampuan membuat bentuk-bentuk 
geometri pada siklus III, berkembang 
baik sekitar 80%, dalam proses sekitar 
26,7%, belum mampu sekitar 33,3 %. 
Pada siklus III, berkembang baik sekitar 
80%, dalam proses sekitar 13,3%, 
belum mampu sekitar 6,7 %. Untuk 
kemampuan membuat bentuk bunga 
pada siklus III, berkembang baik sekitar 
26,7%, dalam proses sekitar 46,6%, 
belum mampu sekitar 26,6 %. Pada 
siklus III, berkembang baik sekitar 80%, 
dalam proses sekitar 13,3%, belum 
mampu sekitar 6,6 %. 
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KESIMPULAN DAN SARAN  
Kesimpulan  

Berdasarkan analisis dalam 
penelitian ini mengenai kegaiatan 
dengan finger painting dalam 
pembelajaran untuk meningkatkan 
kemampuan motorik halus anak usia 4-5 
tahun di PAUD Cempaka Rasau Jaya 
maka dapat dikemukakan sebagai 
berikut: (1). Kegiatan finger painting 
dalam meningkatkan kemampuan 
motorik halus anak usia 4-5 tahun di 
PAUD Cempaka Rasau Jaya sudah 
terlaksana, yang dilaksanakan pada 
tanggal 19 Agustus sampai 26 Agustus 
2013. Di dalam penelitian dilakukan 
dengan tiga siklus, masing-masing 
siklus dilakukan dua kali pertemuan. 
Penampilan guru dalam kegiatan 
pembelajaran juga sudah maksimal 
dalam memberikan pembelajaran 
dengan kegiatan finger painting. 
Tindakan dengan menggunakan 
kegiatan finger painting untuk 
meningkatkan kemampuan motorik 
halus anak 4-5 tahun di PAUD Rasau 
Jaya adalah mencakup proses 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan 
dan refleksi. (2). Peningkatan 
kemampuan motorik halus anak usia 4-5 
tahun di PAUD Cempaka Rasau Jaya 
setelah melakukan kegiatan finger 
painitng dari siklus I sampai dengan 
siklus III yang dapat dilihat dari setiap 
akhir siklus pada masing-masing aspek 
yang diteliti. Hasil yang dicapai dengan 
menggunakan kegiatan finger painting 
untuk meningkatkan kemampuan 
motorik halus anak usia 4-5 tahun di 
PAUD Cempaka Rasau Jaya 
menunjukan adanya peningkatan dari 
siklus I sampai dengan siklus III yang 
dapat dilihat dari hasil setiap akhir 
kegiatan pada masing-masing indikator. 
yaitu: (a). Pada hasil kemampuan 

meniru membuat garis tegak, datar, 
miring dan lengkung pada siklus I, 
berkembang baik sekitar 60%, dalam 
proses sekitar 26,7%, belum mampu 
sekitar 13,3 %. Pada siklus II, 
berkembang baik sekitar 73%, dalam 
proses sekitar 26,7%, belum mampu 
sekitas 0%. Pada siklus III, berkembang 
baik sekitar 93,3%, dalam proses sekitar 
6,7%, belum mampu sekitar 0 %. (b). 
Pada hasil kemampuan membuat 
bentuk-bentuk geometri pada siklus I, 
berkembang baik sekitar 40%, dalam 
proses sekitar 26,7%, belum mampu 
sekitar 33,3 %. Pada siklus II, 
berkembang baik sekitar 66,7 %, dalam 
proses sekitar 26,7 %, belum mampu 
6,7%. Pada siklus III, berkembang baik 
sekitar 80%, dalam proses sekitar 
13,3%, belum mampu sekitar 6,67%. 
(c). Pada hasil kemampuan membuat 
gambar bunga pada siklus I, 
berkembang baik sekitar 26,7%, dalam 
proses sekitar 46,7%, belum mampu 
sekitar 26,7%. Pada siklus II, 
berkembang baik sekitar 60 %, dalam 
proses 26,7%, belum mampu sekitar 
13,3 %. Pada siklus III, berkembang 
baik sekitar 80%, dalam proses sekitar 
13,3%, belum mampu sekitar 6,7 %. 
Saran  

Sesuai dengan kesimpulan di atas 
maka peneliti ingin memberikan saran 
sebagai berikut: (1). guru PAUD 
Cempaka Rasau Jaya agar membuat 
kegiatan dan pembelajaran yang kreatif 
untuk anak agar kemampuan anak 
khususnya kemampuan motorik halus 
lebih meningkat dan terlaksana (2). 
Guru sebaiknya selalu memperhatikan 
perkembangan anak selalu memberikan 
bimbingan atau motivasi dalam kegiatan 
pembelajaran agar perkembangan anak 
lebih meningkat khusunya 
perkembangan motorik halus anak. (3). 
Bagi peneliti selanjutnya, hasil 
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penelitian ini bias memberikan 
konstribusi dalam meningkatkan 
pengetahuan, menemukan manfaat lain 
dari kegiatan finger painting dalam 
meningkatkan pembelajaran yang 
terintegrasi di TK atau PAUD. 
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